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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, 27 november 2022, aanvang 09.30 uur 
 
 

Voorganger:  
Ds. M. Dubbelman 
 
1e Adventszondag 
Voorbereiding Heilig Avondmaal 

 
Voor de dienst: 

Zang: De smaak van redding 
Onze God roept ons aan tafel 
om te vieren, te gedenken, 
om te proeven van Zijn goedheid, 
wat de smaak van redding is. 
 
Onze God is onze gastheer. 
Hij heet al Zijn kinderen welkom 
om te proeven van genade, 
Hij die zelf de maaltijd is. 
Refrein: 

Wij breken nu het brood, 
we drinken van de wijn, 
totdat de dag er is 
dat we bij Hem zijn. 
Wij leven door Zijn dood, 
genezen door Zijn pijn, 
verlangend naar de dag 
dat we bij Hem zijn. 

 
Samen denken aan Zijn sterven, 
samen delen in Zijn lijden, 
opdat wij nooit zullen vergeten 
wat de prijs van vrijheid is. 
 
Refrein (2x): 
 
Tot aan de dag dat U weer komt ) 
zullen wij gedenken,   ) 
zullen wij U danken,   ) 
Jezus.     )3x 
 
Samen denken aan Zijn sterven, 
samen delen in Zijn lijden, 
opdat wij nooit zullen vergeten 
wat de prijs van vrijheid is. 

 
Orgelspel, mededelingen op het scherm 
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Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Op Toonhoogte 99 

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer, Uw tempel zijn. 
O Gij, wie aard’ en hemel zingen, 
verkwik mij met Uw heil’ge gloed. 
Kom met Uw zachte glans doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed! 
 
Vervul, o Heiland, het verlangen, 
waarmee mijn hart Uw komst verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Ik blijf op U in liefde staren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik Uwe troost ervaren: 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 135 vers 1, 3 en 12  

1 Prijs de naam van uwe God, 
's HEEREN knechten, hier vergaârd; 
prijs Zijn naam en wijs gebod, 
daar g' in 't voorhof staat geschaard, 
en uw ambt bekleedt met eer 
in het huis van onze HEER. 
 
3 God is groot; ik weet dat Hij 
hoger is dan alle goôn. 
Onze God voert heerschappij, 
Hij beheerst van Zijne troon 
hemel, afgrond, zee en aard': 
God is aller hulde waard. 
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12 Sion, loof met dankb're stem 
God, uw HEER, die eeuwig leeft, 
en het schoon Jeruzalem, 
door Zijn woning luister geeft; 
loof Hem voor uw heilrijk lot; 
loof al juichend uwe God! 

 
Lezing Avondmaalsformulier 
 
Zingen Op Toonhoogte 16 

Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 

 
Gebed 
 
Kindermoment 
 
Schriftlezing Lucas 1 : 5 - 13  
5 In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de 
afdeling van Abia, van wie de naam Zacharias was. En zijn vrouw behoorde 
tot de dochters van Aäron en haar naam was Elizabet. 
6 Zij waren beiden rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens 
alle geboden en verordeningen van de Heere. 
7 En zij hadden geen kind, omdat Elizabet onvruchtbaar was en zij beiden op 
leeftijd gekomen waren. 
8 Terwijl hij het priesterambt bediende voor God, toen het de beurt van zijn 
afdeling was, gebeurde het 
9 dat hij, volgens de gewoonte van de priesterdienst, door loting werd 
aangewezen om de tempel van de Heere binnen te gaan en het reukoffer te 
brengen. 
10 En heel de menigte van het volk was buiten aan het bidden op het uur van 
het reukoffer. 
11 En er verscheen aan hem een engel van de Heere, die aan de rechterzijde 
van het reukofferaltaar stond. 
12 En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem. 
13 Maar de engel zei tegen hem: Wees niet bevreesd, Zacharias, want uw 
gebed is verhoord en uw vrouw Elizabet zal u een zoon baren en u zult hem 
de naam Johannes geven. 
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Kinderlied Op Toonhoogte 475 
Refrein 
Als je bidt zal Hij je geven. 
Als je klopt aan de deur, zal Hij opendoen. 
Als je ‘t zoekt dan zul je ‘t vinden, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 
 
1 Als je de Vader vraagt om ‘n brood,  
geeft Hij je zeker nooit een steen. 
Al je gebeden, klein of groot,  
heus, Hij vergeet er niet één. 
Refrein 
 
2 Als je Mijn Vader iets wilt vragen,  
vraag in Mijn Naam; Ik zal het doen. 
Ik ben met je alle dagen,  
Ik ben dezelfde als toen. 
Refrein 

 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Op Toonhoogte 283  

Kom, nu is de tijd: aanbid Hem. 
Kom, nu is de tijd: ontmoet jouw God. 
Kom, zoals je bent, aanbid Hem. 
Kom, zoals je bent en geef je hart. 
Kom. 
 
Eens zal elke tong U belijden als Heer,  
buigt zich elke knie voor U neer. 
Toch heeft U het beste aan hem beloofd  
die nu in U gelooft. 
 
Kom, nu is de tijd… 
Eens zal elke tong U belijden als Heer… (2x) 
Kom, nu is de tijd… 

 
Verkondiging: Zacharias brengt het reukoffer 
 
Zingen Op Toonhoogte 97 vers 1, 2, 4 en 5 

1 O kom, o kom, Immanuël, 
verlos Uw volk, Uw Israël,  
herstel het van ellende weer,  
zodat het looft Uw Naam, o Heer!  
Wees blij, wees blij, o Israël,  
Hij is nabij, Immanuël! 



5 
 
 

 
2 O kom, Gij wortel Isaï,  
verlos ons van de tyrannie,  
van alle goden dezer eeuw,  
o Herder, sla de boze leeuw.  
Wees blij, wees blij, o Israël!  
Hij is nabij, Immanuël! 
 
4 O kom, Gij sleutel Davids, kom  
en open ons het heiligdom;  
dat wij betreden uwe poort,  
Jeruzalem, o vredesoord! 
Wees blij, wees blij, o Israël,  
Hij is nabij, Immanuël! 
 
5 O kom, Die onze Heerser zijt,  
in wolk en vuur en majesteit.  
O Adonai, Die spreekt met macht,  
verbreek het duister van de nacht.  
Wees blij, wees blij, o Israël,  
Hij is nabij, Immanuël! 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Psalm 98 vers 2 

Hij heeft gedacht aan Zijn genade, 
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt. 
Dit slaan al 's aardrijks einden gade, 
nu onze God Zijn heil ons schenkt. 
Juich dan de HEER' met blijde galmen, 
gij ganse wereld, juich van vreugd. 
Zing vrolijk in verheven psalmen 
het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt. 

 
Zegen 

 
 
 

Na de dienst 
Zang: Terwijl je ligt te slapen 

O Davids stadje Bethlehem. 
Het lijkt wel op een stille nacht. 
Boven je diepe lege slaap 
verlicht een grote ster de nacht. 
Terwijl je daar ligt in het donker 
schijnt een eeuwig licht op jou. 
De Koning die verliet Zijn troon 
en sliep toen in een kribbe die nacht. 
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O Bethlehem, je mist terwijl je ligt te slapen: 
God werd een mens 
en stapte zo jouw wereld in. 
O Bethlehem, je gaat ten onder in historie 
als een stad zonder ruimte voor zijn Koning. 
Terwijl je ligt te slapen. 
Terwijl je ligt te slapen. 
 
O mooie stad Jeruzalem. 
Het lijkt op nog een stille nacht. 
De Vader gaf zijn eigen Zoon. 
De Weg, De Waarheid kwam gewoon. 
Maar er was geen ruimte voor Hem, 
in een wereld die Hij redden kwam. 
 
Jeruzalem, je mist terwijl je ligt te slapen: 
de Redder van de wereld 
sterft aan het kruis vandaag. 
Jeruzalem, je gaat ten onder in historie, 
als een stad zonder ruimte voor zijn Koning. 
Terwijl je ligt te slapen. 
Terwijl je ligt te slapen. 
 
Het kleine landje Nederland. 
Het lijkt op nog een stille nacht. 
We zingen, slapen, praten maar, 
een abortus dat is niet zo raar. 
En als je ligt in het donker 
schreeuwt er een harde stem naar jou. 
Want de Christus komt terug 
en neemt Zijn volk mee in de nacht. 
 
O Nederland, wat je toch mist als je blijft slapen. 
Jezus komt terug en laat ons liggen voor altijd. 
O Nederland, ga niet ten onder in historie  
als een land zonder ruimte voor de Koning. 
Terwijl je ligt te slapen. 
Blijf toch niet slapen. 
 
Heel de wereld om ons heen, 
neem Jezus in je leven aan. 

 
 


